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Przeżywana dzisiaj w naszym kościele uroczystość 
Pierwszej Komunii Świętej jest ważnym świętem 
całej wspólnoty parafialnej. W tym roku dzień ten 
łączy się nie tylko z liturgicznym obchodem Zesła-
nia Ducha Świętego, ale przypada też w roku Nad-
zwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Ta druga, nie-
zwykła okoliczność rzutuje na myśli, które stały 
się podstwą do tegorocznej dekoracji kościoła, jak 
też tematu przesłania skierowanego do dzieci i ich 
rodzin. Zawiera się ono w słowach Ojca Świętego 
Franciszka z bulli Misericordiae Vultus: „Nadzwy-
czajny Rok Święty jest zatem po to, aby w codzien-
ności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec 
nam ofiaruje. […] On niestrudzenie otwiera drzwi 
swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce 
dzielić z nami swoje życie. Kościół bardzo silnie od-
czuwa pilną potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga. 

[…] Z serca Przenajświętszej Trójcy, 
z głębi tajemnicy Boga wytryska 
i nieprzerwanie płynie wielka rzeka 
miłosierdzia. To źródło nigdy nie 
może wyschnąć, bez względu na 
to, jak wielu z niego zaczerpnie. 
Za każdym razem, gdy ktoś będzie 
go potrzebował, będzie miał do 
niego dostęp, ponieważ miłosier-
dzie Boga nie ma końca. […] W spo-
sób szczególny myśl kieruje się ku 
wielkiej apostołce miłosierdzia, św. 
Faustynie Kowalskiej. Ta, której 
dane było wejść w głębie Bożego 
miłosierdzia, niech wstawia się za 
nami i uzyska dla nas łaskę […] nie-
zachwianej ufności w Jego miłość".

Ogłoszenia diecezjalne  ______________________________________________________________

 ▪ We wtorek 17 maja o godz. 20.00 w auli Wyższego 
Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego 
w Opolu odbędzie się koncert Grupy MoCarta. Do-
chód z koncertu zostanie przeznaczony na renowa-
cję opolskiej katedry. Bilety-cegiełki w cenie 40 zł 
(normalny), 20 zł (ulgowy) są do nabycia w kancela-
rii parafii katedralnej lub na portierni Wydziału Teo-
logicznego (ul. Drzymały 1). 

 ▪ Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, zespół 
Przecinek, Katolicka Odnowa w Duchu Świętym 
oraz Kuria Diecezjalna w Opolu organizują 26 maja 
2016 r. (uroczystość Bożego Ciała) o godz. 19.30 po 
raz kolejny Koncert Uwielbienia, który odbędzie się 
w Opolu niedaleko kościoła Przemienienia Pańskiego 
(osiedle Armii Krajowej, dawniej ZWM). Patronat ho-
norowy objął biskup opolski Andrzej Czaja.

 ▪ Z inicjatywy wiernych świeckich w sobotę 28 maja br. 
na Górze Świętej Anny odbędzie się IV Pielgrzymka 
Artystów, na którą zaproszone są zespoły, grupy 
i inne organizacje skupiające w swoich szeregach 
osoby występujące na scenach w domach kultury, 
szkołach, świetlicach oraz indywidualni artyści z róż-
nych dziedzin kultury. Msza św. o godz. 11.00.

 ▪ W sobotę 28 maja odbędzie się – organizowana 
m.in. przy współpracy Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Diecezjalnej – VII Diecezjalna Pielgrzymka En-
tuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę Świę-
tej Anny. Pielgrzymka rozpocznie się wymarszem 
o godz. 9.00 sprzed kościoła pw. NSPJ w Gogolinie. 
W programie: na trasie ciekawe opowieści histo-
ryczne, Msza św. na Górze Świętej Anny około godz. 
13.30, powrót do Gogolina autokarem lub pieszo.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę 
kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Annę Ma-
zur, lat 46, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz 
Jej dać Panie...

Fragmenty dekoracji w naszym kościele  na uroczystość Pierwszej Komunii Świętej



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

15 maja – Niedziela — UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 8.00 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę i Władysława oraz 

†† dziadków i †† z pokrewieństwa
 10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże błogo-

sławieństwo dla dzieci i ich rodzin
 15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa Raganowskich, † brata Zbigniewa oraz 

†† z pokrewieństwa 

16 maja – poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† dziadków z rodzin Pelka i Ko-

piec oraz Kauf i Plachetka

17 maja – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† dziadków Grzegorza i Joannę, †† z rodzin Cieślak i Luca 
18 maja – środa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Władysławę Pietrzak w 2. rocznicę śmierci oraz † jej męża Zbi-

gniewa

19 maja – czwartek — święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 12.00 – ślub rzymski: Angelika De Saint Aubin i Mateusz Prefeta
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Michalinę i Edwarda Krawczyk, †† dziadków Kraw-

czyk i Tomsia oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 maja – piątek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Joachima z okazji 60. 
rocznicy urodzin

21 maja – sobota — wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Bernarda Pluskota

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a w naszej parafii dzień 
Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci będą dziękowały za ten wspaniały dar podczas 
nabożeństwa o godz. 15.00, a także przez cały tydzień, uczestnicząc w wieczor-
nych Mszach św. w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieciom życzymy obfitych łask 
Bożych oraz wierności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu.  

 ▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe. 

 ▪ We wtorek (17 maja) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach zapraszają na spotkanie pt. „Zdzieszowice 
dawniej i dziś na fotografii i we wspomnieniach” połączone z wystawą zdjęć Ta-
deusza Kaczkowskiego i absolwentów PSP nr 2. Początek o godz. 11.00 w gma-
chu Biblioteki.

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. 
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów.

 ▪ Mieszkańcy Rozwadzy zapraszają w dniach 21 i 22 maja na festyn odpustowy ku 
czci św. Jana Nepomucena połączony z VII Wojewódzkim Konkursem Wypieku 
Kołocza Śląskiego. Początek o godz. 15.00. Szczegóły na plakacie.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że wyjazd na pielgrzymkę do Głębinowa 
nastąpi 22 maja 2016 r. o godz. 9.00 z parkingu przey „starej Biedronce” w Zdzie-
szowicach.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Marek Dominik Wojciechowski z Grudziądza (aktual-
nie Niemcy) i Sonia Anna Krahl ze Zdzieszowic (aktualnie Niemcy) — zapowiedź I.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

22 maja – VIII Niedziela – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za †† Annę i Gerharda Woźnica, † syna Henryka, †† Wiktorię i Lu-

dwika Kura, †† Zofię i Agnieszkę Brauner, †† dziadków z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla 
rocznego Macieja Skóry

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Norberta z okazji 50. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny


